
گهی  مناقصه آ

شرکت  عالیفرد)سن ایچ( در نظر دارد سرویس ایاب و ذهاب کارکنان خود را از طریق مناقصه عمومی 
به شرکت واجد شرایط )در شهر ساوه ( به صورت قرارداد یکساله واگذار نماید. 

گهی به مدت ده روز به منظور  شرکت در مناقصه به   از متقاضیان محترم دعوت می شود از تاریخ آ
نشانی ساوه، شهر صنعتی کاوه- خیابان دوم - شرکت عالیفرد -واحد اداری مراجعه نمایند .

مدیریت آموزش و پرورش ساوه در نظر دارد سانس های سالن های ورزشی خود و تابلو تبلیغاتی مستقر در مجتمع 
ورزشی تختی را طبق برنامه مشخص از طریق مزایده بصورت اجاره با شرایط ذیل به اشخاص حقیقی و حقوقی واگذار 

نماید.
موضوع مزایده : سالن های ورزشی تحت مدیریت آموزش و پرورش ساوه و تابلو تبلیغاتی مجتمع ورزشی تختی

 – جمهوری  خیابان   – ساوه  پرورش  و  آموزش  بدنی  تربیت  کارشناسی   : مزایده  در  شرکت  درخواست  ارائه  محل 
مجتمع ورزشی تختی

مهلت شرکت در مزایده: از تاریخ 1401/03/08  لغایت03/19/ 1401
“متقاضیان می بایست با آگاهی کامل از شرایط کالسهای ورزشی آموزش و پرورش و پس از مطالعه دقیق شرایط 

اختصاصی و عمومی قرارداد  نسبت به پیشنهاد قیمت اقدام نمایند.” 
ارائه درخواست مزایده به کارشناسی تربیت بدنی : متقاضیان می بایست حداکثر تا پایان وقت اداری روز  مهلت 

خ 1401/03/21  در ازای دریافت رسید، پاکت شرکت در مزایده را تحویل نمایند. شنبه مور
ضمانت نامه شرکت در مزایده : به میزان 10 درصد قیمت پایه کارشناسی جدول اماکن ورزشی که می بایست فقط به 

صورت ضمانت بانکی در وجه اداره آموزش و پرورش ساوه صادر و تحویل نمایند. 
خ  مور روزیکشنبه  ساوه:  پرورش  و  آموزش  اداره  در  مزایده  های  پاکت  بازگشایی  و  کمیسیون  تشکیل  تاریخ 

1401/03/22
اعتبار پیشنهاد قیمت : تا 1401/06/31

این آگهی هیچ گونه تعهدی برای دستگاه ایجاد نمی نماید و مزایده گزار  در رد یا قبول هر یک یا تمام پیشنهادات 
مختار است.

ج می باشد که  سایر جزئیات و اطالعات مربوط به مزایده و سالن های ورزشی در اسناد و شرایط عمومی مزایده مندر
جزء الینفک قرارداد خواهد بود.

شرکت در مزایده و دادن پیشنهاد به منزله قبول امتیازات و تکالیف دستگاه مزادیه گزار موضوع ماده 10 آیین نامه 
معامالت دولتی می باشد.

مبلغ پیشنهادی نباید کمتر از قیمت پایه کارشناسی باشد.
هزینه های  مربوط به اگهی و کارشناس رسمی دادگستری بر عهده برندگان مزایده)به نسبت( می باشد.

اشخاص حقیقی طرف قرارداد باید دارای مجوز فعالیت معتبر از مراجع قانونی ذیربط باشند.
برندگان مزایده چنانچه تا 5 روز بعدازاعالم نتیجه مزایده نسبت به اقدامات قانونی )عقد قرارداد و....(اقدام ننمایند 
سانس مورد نظر به نفر بعدی واگذار خواهد شد وهیچگونه اعتراضی از سوی آنان پذیرفته نبوده و مبلغ سپرده 

شرکت در مزایده)ضمانت بانکی( ضبط می گردد.
قراردادهای سالن های ورزشی از تاریخ 1401/03/28 لغایت 1401/06/24 به مدت 14 هفته خواهد بود. 

قرارداد تابلو تبلیغاتی از تاریخ 1401/04/01  تا 1401/06/31 خواهد بود.
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گهی مزایده آ

تلفن تماس :    08642223647

در  تبیان  قرآنی  جشنواره  اولین  اختتامیه  مراسم 
محل سالن امام علی )ع( شهر مامونیه برگزار شد. 
این مراسم به همت اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 
شهرستان  عترت  و  ــرآن  ق فرهنگی  مؤسسات  و 
برگزار  شهرستان  این  مسئوالن  حضور  با  زرندیه 

شد.
اداره  رئیس  جوانمرد  احمد  جــام جــم،  گـــزارش  بــه 
جشنواره  اولین  دبیر  و  اسالمی  ارشــاد  و  فرهنگ 
مراسم  ــن  ای در  زرنــدیــه  شهرستان  تبیان  قــرآنــی 
خرمشهر  ــازی  آزادســ ســالــروز  گرامیداشت  ضمن 

گــفــت: دبــیــرخــانــه اولــیــن جــشــنــواره قــرآنــی تبیان 
بین  در  اجتماعی  نشاط  و  انگیزه  ایــجــاد  بــاهــدف 
فعاالن قرآنی شهرستان از اواخر دی سال گذشته 
با تهیه و توزیع فراخوان جشنواره فعالیت خود را 

آغاز کرد.
رشــتــه هــای  در  افــــزود: مــســابــقــات جــشــنــواره  وی 
مفاهیم  و  حفظ  تحقیق،  قــرائــت  تــرتــیــل،  قــرائــت 
بخش  در  حــیــات  نــســیــم  کــتــاب  از  ــزاب  ــ اح ســـوره 
شهرهای  در  شهری  صورت  به  برادران  و  خواهران 

مامونیه، پرندک، زاویه و خشکرود برگزار گردید.
وی افزود: در مرحله اول جشنواره بیش از ۵۰۰ نفر 
آموزان و فعاالن قرآنی به صورت مستقیم  از قرآن 
ادامه  داشتند.جوانمرد  مشارکت  مستقیم  غیر  و 
در  اول  مرحله  منتخبین  از  نفر   ۱۵۰ از  بیش  داد: 
پرداختند  رقابت  به  باهم  شهرستانی  دوم  مرحله 
 ۴۷ جشنواره  داوران  هیأت  آرا  بررسی  از  پس  که 
نفر از قرآن آموزان در رشته ها و سطوح مختلف به 

عنوان نفرات برتر جشنواره معرفی شدند.

7

مدیرعامل شرکت آب وفاضالب ساوه:

آبرسانی به ۲۸ روستای ساوه کلید خورد

فرمانده ناحیه سپاه زرندیه:

      فرهنگ شجاعت و مردانگی شهدا 
 در جامعه ترویج شود            

رئیس پلیس فتا استان مرکزی:

مردم مراقب لینک های جعلی در باره 
یارانه ها  باشند

 بهره برداری از هفتمین مدرسه 
خیرساز خانواده نیک اندیش عسگریان

 در  منطقه کم برخوردار ساوه

                       راه اندازی سه طرح محرومیت زدایی در ساوه                       راه اندازی سه طرح محرومیت زدایی در ساوه
سرپرست دانشکده علوم پزشکی ساوه:سرپرست دانشکده علوم پزشکی ساوه:
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رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی زرندیه :

اختتامیه اولین جشنواره قرآنی تبیان در زرندیه

شماره تماس جهت هماهنگی ۰۹۱۲۸۵۵۸۱۰۰



استان  دادگــســتــری  کــل  رئیس 
مرکزی:

ــاس  ــت ــده اخ ــ ــرون ــ ــم پ ــک ح
ــق شــهــر  ــ ــابـ ــ شــــــهــــــردار سـ

خشکرود زرندیه صادر شد

مرکزی  اســتــان  دادگــســتــری  کــل  رئیس 
دائم  انفصال  و  حبس  حکم  صــدور  از 
توابع  از  خشکرود  شهر  سابق  شهردار 
شهرستان زرندیه به جرم اختالس توام 

با جعل خبر داد.
ــد الــمــهــدی  ــب ــد ع ــی ــالم س حـــجـــت االسـ
دادنــامــه  مطابق  کـــرد:  اظــهــار  مــوســوی 
دو  کیفری  دادگـــاه   ۱۰۱ شعبه  از  ــادره  ص
شهردار  زرندیه  شهرستان  دادگستری 
اتهام  به  زرندیه  خشکرود  شهر  سابق 
 ۵۱۷ بــه مبلغ  بــا جــعــل  ــوأم  تـ اخــتــالس 
ریــال  ــزار  هــ ده  و  شــشــصــد  و  مــیــلــیــون 
ــال حــبــس تــعــزیــری و  بــه تــحــمــل ۱۰ سـ
انــفــصــال دائـــم از خــدمــات دولــتــی و رد 
میزان  به  نقدی  جــزای  پرداخت  و  مــال 
محکوم  اخــتــالس  ــورد  مـ مبلغ  بــرابــر   ۲

گردیده است.
وی ادامه داد: دیگر جرایم ارتکابی وی، 
شهرداری،  اموال  در  غیرقانونی  تصرف 
سند  از  اســـتـــفـــاده  و  جــعــل  فـــقـــره   ۱۹
مجعول، برگزاری مزایده صوری و انتفاع 
موقعیت  از  ــاده  ــف ــت اس ــوء  سـ و  آن  از 
موازین  و  مقررات  اجرای  عدم  و  شغلی 
ترتیب  به  که  است  بوده  دولت  قانونی 
بــه ۷۴ ضــربــه شــالق تــعــزیــری، ۵ ســال 
حبس تعزیری، ۳ سال حبس تعزیری، 
حق  در  نقدی  جــزای  ریــال  میلیون   ۹۴۸
از  ــم  ــ انــفــصــال دائـ ــت و  ــ ــنـــدوق دولـ صـ
خدمات دولتی و تحمل ۵ سال حبس 

تعزیری محکوم شده است.
مرکزی  اســتــان  دادگــســتــری  کــل  رئیس 
حکم  قطعیت  صــورت  در  کــرد:  تصریح 
مجازات  قانون   ۱۳۴ مــاده  اجــرای  در  و 
مورد  این  در  که  اشد  مجازات  اسالمی، 
از  ۱۰ سال حبس تعزیری، انفصال دائم 
نقدی  جــزای  و  مال  رد  دولتی،  خدمات 
اجــرا  می باشد  دولــت  صــنــدوق  حــق  در 
ــدوی  ــور ب ــذک مـــی گـــردد امـــا فــعــاًل رأی م
می باشد و هنوز قطعی نشده و مهلت 

تجدید نظر خواهی باقی است.
موسوی در پایان با اشاره به عزم و اراده 
راهبردی  سیاست  و  قضائی  دستگاه 
قاطع  مــبــارزه  و  ســتــیــزی  فــســاد  در  آن 
عرصه ها،  و  ابــعــاد  تمامی  در  فــســاد  بــا 
در  مــقــررات  و  قوانین  کامل  رعــایــت  بــر 

سازمان ها و نهادها تأکید کرد.

ــا  اســـتـــان  ــتـ ــس فـ ــی ــل ــیـــس پ رئـ
مرکزی:

لینک های  مــراقــب  ــردم  م
ــا  ــه ه ــاران جــعــلــی دربــــــاره ی

باشند

رئیس پلیس فتای استان مرکزی گفت: 
با  که  باشند  کالهبردارانی  مراقب  مردم 
خصوص  در  جعلی  پیامک های  ارســال 

یارانه ها اقدام به کالهبرداری می کنند.
احسان  سرهنگ  جــام جــم،  گـــزارش  بــه 
کــرد:  اظــهــار  خــبــرنــگــاران،  جمع  در  آنقی 
هدفمندسازی  ح  طر اجــرای  به  توجه  با 
به  مشغول  هم  کالهبرداران  یارانه ها، 
با  پــیــامــک هــایــی   

ً
بــعــضــا و  هستند  کـــار 

افــرادی  بــرای  یــارانــه  پــرداخــت  مضمون 
جامانده از یارانه ارسال می شود.

تــجــربــه در  بــه  تــوجــه  بــا  ادامـــه داد:  وی 
اجــرای  بــا  متأسفانه  گــذشــتــه  ســنــوات 
هستیم  شـــاهـــد  مــخــتــلــف  ح هــــای  طــــر
ــرداران بــالفــاصــلــه دســت  ــ ــب ــ ــاله ــ کـــه ک
ــار مــی شــونــد و اقــــدام بــه طــراحــی  بــه کـ
مردم  از  کالهبرداری  بــرای  بدافزارهایی 

می کنند.
ــای اســـتـــان مــرکــزی  ــت ــس پــلــیــس ف ــی رئ
ــرای  عــنــوان کـــرد: احــتــمــال مــی دهــیــم ب
افرادی که یارانه نگرفته اند و یا معترض 
از  پیامک هایی  هستند  خــود  یارانه  به 
بــا ایــن مضمون و  کــالهــبــرداران  ســوی 
شود  ارســال  جعلی  لینک های  ج  در بــا 
هرگز  که  می کنیم  توصیه  مــردم  به  لــذا 
از سر  لــیــنــک  پــیــامــک هــای حــــاوی  بـــه 

شماره های ناشناس توجه نکنند.
به  کــه  کـــرد: شــهــرونــدانــی  آنــقــی تصریح 
یارانه خود اعتراض دارند باید به سایتی 
کـــه تــوســط دولــــت مــعــرفــی شـــده و از 
در  خود  اعتراض  مربوطه  سایت  طریق 
شد:  ــادآور  ــ ی بــکــنــنــد.وی  ثبت  ســامــانــه 
پیامک هایی  ــال  ــ ارس ــا  ب کـــالهـــبـــرداران 
که  روش  ایــن  بــا  کــاربــران  ترغیب  ــرای  ب
ــا  آن ه مــهــلــت  ــا  ی نکنند  ــام  نـ ثــبــت  ــر  اگـ
آنها تعلق نمی گیرد  تمام شود یارانه به 
عنوان  به  فتا  پلیس  راستا  ایــن  در  که 
پیگیر  قضائی  دستگاه  ضابط  و  مرجع 

کالهبرداران است.
شهروندان  که  صورتی  در  گفت:  آنقی 
کــردنــد  کلیک  جعلی  لــیــنــک هــای  روی 
در  ما  همکاران  با  را  موضوع  بالفاصله 
مرکز فوریت های سایبری پلیس فتا در 
اولیه  اگر در ساعات  زیرا  میان بگذارند 
پیگیری  امــکــان  بکنند  رســانــی  ــالع  اطـ

مجرمان بهتر فراهم خواهد شد.

درصد   ۱۴ داد:  خبر  مرکزی  استان  اجتماعی  تامین  درمان  مدیر 
سهم بستری این استان مربوط به تامین اجتماعی است. 

به گزارش جام جم، روح اهلل سهرابی در نشست خبری با اصحاب 
رسانه ساوه افزود: این در حالی است که سهم تامین اجتماعی 

در کشور ۱۱ درصد است. 
شرایط  بدلیل  مرکزی  استان  افزایش  میزان  این  کرد:  اظهار  وی 

صنعتی و نیاز درمانی این استان است.
وی بیان کرد: مابقی نیاز درمانی مردم این استان ، از طریق بخش 
خصوصی و دولتی تامین می شود.سهرابی گفت:تامین اجتماعی 
درمانی  خدمات  کننده  تولید  دومین  و  خدمت  خریدار  اولین 
ارائه  بیماران  به  را  درمانی  خدمات  انواع  و  است  کشور  در  کشور 
می دهد.وی با اشاره به این که این شهرستان با توجه به شرایط 

مهاجر پذیری و صنعتی دارای جمعیت باالیی است، ادامه دارد: 
سایر  همچون  شهر  این  در  رادیولوژی  متخصص  پزشک  کمبود 
اکنون  هم  کرد:  بیان  وی  می شود.  احساس  کشور  نقاط  اقصی 
رادیولوژیست به تعداد بسیار محدود در شهرستان فعال است 
نیاز  جوابگوی  پذیری  مهاجر  شرایط  و  جمعیت  به  توجه  با  که 

درمانی ساوه نیست.
سهرابی گفت: سال گذشته ۱۳۰ میلیارد تومان تامین اجتماعی به 

( اختصاص داده شد. خرید داروی کرونا ، )رمدسیور
مهسا صابری؛ سرپرست بیمارستان شهید چمران ساوه گفت: 
در سال جاری پروژه هایی مانند احداث کلینیک تخصصی در ۳۲۰۰ 
متر در محوطه این بیمارستان، مرکز فیزیوتراپی ، بخش نوزادان، 
جذب متخصص جراحی پالستیک و جراح مغز واعصاب اجرا شده 
مغز  نوار  و  عصب  نوار  بخش  آشپزخانه،  دارویی،  انبار  احداث  و 
افزود: مرکز فیزیوتراپی  راه اندازی می شود وی  نیز در سال جاری 
کابین   ۸ با  تومان  میلیون   ۴۳۰ هزینه  صرف  با  متر   ۲۳۲ متراژ  به 
ابصورت رسمی با حضور مدیرکل درمان تامین اجتماعی استان 
مرکزی، رئیس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی استان مرکزی، 
فرماندار ساوه وکادر درمان به بهره برداری رسید. وی اظهار کرد: 
همچنین بخش نوزادان در متراژ ۲۴۴ متر در بیمارستان چمران 
با صرف ۴۵۰ میلیون تومان با ظرفیت ۸ تخت که در حال حاضر 

۶ تخت راه اندازی شد.

مدیر درمان تامین اجتماعی استان مرکزی خبر داد:
افتتاح  مرکز فیزیوتراپی بیمارستان تامین اجتماعی شهید چمران ساوه 

رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های 
امــدادرســانــی  از  ســـاوه  شهرستان  پزشکی 
اورژانس هوایی تهران به بیمار قلبی ساکن 

شهرستان زرندیه خبر داد.
»بهرام صیدی« افزود: امروز ۲۳ اردیبهشت 
تیم  امدادخواهی مردمی،  به دنبال  ماه ۱۴۰۱ 
ج به یک مورد ایست  عملیاتی اورژانس دوز
قلبی تنفسی در روستای چناقچی شهرستان 

زرندیه اعزام شد.
وی بیان کرد: تیم عملیاتی اورژانس بالفاصله  
اقدامات پایه و پیشرفته احیاء قلبی  ریوی را 
تیم  وقفه  بی  تــالش  از  بعد  و  کردند  شــروع 
عملیاتی مددجو که خانمی ۶۰ ساله بود احیاء 

توسط  حیات  حفظ  مستمر  اقدامات  و  شد 
تیم اورژانــس ادامــه یافت.صیدی افــزود: به 
کد  بالفاصله   بیمار  این  خاص  شرایط  علت 
۲۴۷ که مخصوص بیماران قلبی است توسط 
درخواست  و  فعال  اورژانـــس  عملیاتی  تیم 
به  انتقال مــددجــو  اورژانــــس هــوایــی جهت 

مرکز درمانی تخصصی شد و هماهنگی های 
عملیات  هدایت  و  ارتباطات  واحــد  در  الزم 
اورژانــس ساوه جهت امداد هوایی انجام و 
مددجو نیز جهت انتقال با اورژانس هوایی 
اورژانــس  پایگاه  زهــرا جنب  بوئین  به جــاده 
پیش  اورژانـــس  شد.رئیس  منتقل  امانیه 
بیمارستانی ساوه تصریح کرد: با حضور آتش 
نشانی و نیروهای انتظامی و برقراری امنیت 
اورژانــس هوایی تهران در این  بالگرد  پــرواز 
تحویل  از  بعد  و  نشست  زمین  به  منطقه 
از تیم عملیاتی اورژانــس جهت ادامه  بیمار 
ــان، او را بــه مــرکــز درمــانــی مــیــالد تهران  درمــ

منتقل کردند.

بالگرد اورژانس تهران برای نجات بیمار قلبی در زرندیه به پرواز درآمد

فرمانده ناحیه سپاه زرندیه:

      فرهنگ شجاعت و مردانگی شهدا  در جامعه ترویج شود             

سالروز  بیت المقدس  آفرین  غــرور  عملیات  ایــام  در  جام جم،  گــزارش  به 
آزادسازی خرمشهر سرهنگ مهدی فرمانده سپاه ناحیه شهرستان ساوه، 
حیدری بخشدار بخش نوبران، رسولی رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران 

گرامی  مــادر  با  چمران  شهید  روستای  در  همراهان  و  ســاوه  شهرستان 
در  درستکار  یداهلل  نمودند.شهید  دیدار  درستکار  یداهلل  گرانقدر  شهید 

عملیات بیت المقدس به درجه رفیع شهادت نائل آمده است.  

؛ به مناسبت سالروز آزادسازی خرمشهر
دیدار مسئوالن با مادر شهید درستکار  اجتماعیاجتماعی2
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خبرخبر

 سرهنگ پاسدار »محسن صادقی«فرمانده 
حــایــه ســپــاه زرنــدیــه در جمع خــبــرنــگــاران با 
بیت المقدس  عملیات  ســالــروز  بــه  ــاره  اشـ
آزادسازی خرمشهر مظهر استقامت  افزود: 
با تمام وجــود در  که  پــایــداری ملتی اســت  و 
مقاومت  مسلح  دنــدان  بن  تا  دشمن  برابر 

کرد.
مــزار مطهر شهدای شهر  به  اگــر  ــزود:  اف وی 
ــراف خـــود ســـری بــزنــیــم،  ــ و روســـتـــاهـــای اطـ
را  المقدس  بیت  عملیات  از  شهیدی  حتما 
برای  دهد  می  نشان  که  کنیم  می  مشاهده 
اسالمی  میهن  خــاک  از  بخش  ایــن  آزادی 
ــود را نــثــار کــردنــد. ــان خـ ــه قــهــرمــانــانــی جـ چ
باید  امــروز  گفت:  صادقی  پاسدار  سرهنگ 
فرهنگ شجاعت و مردانگی شهدا را با زنده 
آن  و خــاطــره رشـــادت هــای  یــاد  نگه داشتن 
سپاه  فرمانده  کنیم.  ترویج  خدایی  مــردان 

خرمشهر  فتح  ســالــروز  زرنــدیــه  شهرستان 
ترویج  بـــرای  هــا  فــرصــت  بهترین  از  یکی  را 
افــزود:  و  دانست  شهادت  و  ایثار  فرهنگ 
انتقال  تبیین دستاوردهای دفاع مقدس و 
ــای جــدیــد جــامــعــه بــســیــار  آن بـــه نــســل هــ
جنگ  و  جبهه  اهالی  باید  و   اســت  ضــروری 
اســالم،  رزمــنــدگــان  آفرینی  حماسه  بیان  بــا 
تحریف  از  را  مــقــدس  ــاع  ــ دف ــال  سـ هــشــت 

بدخواهان نظام مصون دارند.
المقدس  بیت  عملیات  داشــت:  اظهار  وی 

تمام معادالت جنگ را بر هم زد و به حق این 
روز با عنوان روز مقاومت، ایثار و پیروزی در 
تقویم رسمی کشور ما ثبت و در تاریخ پر از 

حماسه ایران اسالمی جاودانه شد.
 ۳۰ از  بیش  اینکه  بیان  با  صادقی  سرهنگ 
خرمشهر  فتح  سالروز  ایام  در  برنامه  عنوان 
زرنـــدیـــه  شــهــرســتــان  در  ــرداد  ــ ــ خ ــوم  ــ س در 
بـــرگـــزاری صبحگاه  گــفــت:  ــود،  ــی ش ــزار م ــرگ ب
مشترک نیروهای نظامی و انتظامی، مراسم 
 ، خرمشهر آزادســـازی  حماسه  گرامیداشت 
بیت  عــمــلــیــات  شــهــیــد   ۲۶ ــادواره  ــ ــ یـ آیــیــن 
اقتصاد  افتتاح پروژه های  زرندیه،  المقدس 
مناطق  در  زدایـــی  محرومیت  و  مقاومتی 
محروم بخش خرقان، اکران فیلم موقعیت 
واالمقام  شهید  کتاب  از  نمایی  رو  و  مهدی 
غضنفر بابایی از جمله برنامه های شاخص 

این روز تاریخی است.
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 آبرسانی به ۲۸ روستای ساوه کلید خورد
مدیرعامل شرکت آب وفاضالب ساوه:

بـــــــــا   
حـــضـــور 
حــجــت 

مــردم  نــمــایــنــده  ســبــزی  محمد  ــام  االســ
زرندیه،  و  ســاوه  شهرستان های  شریف 
ــاوه،  ــدار ســ ــانـ ــرمـ مـــعـــاون اســـتـــانـــدار وفـ
ــنـــدس طــاعــتــی  ــده ســــپــــاه، مـــهـ ــ ــان ــرمــ فــ
ــاوه  سـ ــاب  ــاضـ فـ و  آب  اداره  ــت  ــاسـ ریـ
روستای   ۲۸ به  آبرسانی  اجرایی  عملیات 

شهرستان ساوه آغاز شد.
جهادگران_ رزمایش  قالب  در  ح  طر این 

ــور گــــروه هــــای بــســیــج  فــاطــمــی بـــا حـــضـ
روستای  در  نمادین  بصورت  سازندگی 
باغشاهی از توابع بخش مرکزی آغاز شد.

فـــاضـــاب  و  آب  ــت  ــرکـ شـ مـــدیـــرعـــامـــل 
ــا بـــیـــان ایـــن کـــه  ــ شـــهـــرســـتـــان ســــــاوه ب
پروژه های تعریف شده امروز در راستای 
اعــتــبــارات مــحــرومــیــت زدایــی بــا اولــویــت 
باغشاهی  روستاهای  انتقال  خط  اجــرای 
تأسیسات  ایجاد  گفت:  بود  سیلیجرد  و 
ایستگاه  و  چاه  حفر  و  تجهیز  از  اعم  آب 
مجتمع  در  آب  ذخــیــره  مــخــزن  و  پــمــپــاژ 
بر  مشتمل  )کوهپایه(  سلیمانی  ســردار 
شش روستا با اعتباری بالغ  بر ۹ میلیارد 
مجتمع  و  ــان  ــوم ت مــیــلــیــون  شــشــصــد  و 
سرداران مشتمل بر ۲۲ روستا با اعتباری 
 
ً
مجموعا و  تــومــان  مــیــلــیــارد   ۱۳ بــالــغ  بــر 

کار  دستور  در  تومان  میلیارد   ۲۲ بالغ بر 
ح قرار دارد. اجرایی این طر

مجتمع  در  این که  بیان  با  طاعتی  سعید 
مخزن  باب  دو  احــداث  سلیمانی  شهید 

ذخیره آب به احجام ۱۰۰ و ۴۰۰ مترمکعب 
در روســتــای چــرمــک انــجــام خــواهــد شد 
اظهار کرد: احداث یک باب مخزن تقلیل 
فشار به ظرفیت ۲۰۰ مترمکعب در مسیر 
ــداث خط  ــ ــتــقــال ســیــلــیــجــرد و احـ خـــط ان
طول  بــه  سیلیجرد  و  باغشاهی  انتقال 
۲۶۰۰ متر به قطر ۱۶۰ میلی متر و همچنین 
احداث مخزن ۵۰ مترمکعبی در روستای 
چشمه  بــهــســازی  و  بـــازســـازی  حــقــانــیــه، 
پیش بینی  عملیات  از  بخشی  سیلیجرد 
عملیات  تــشــریــح  در  اســـــت.وی  شـــده 
بیان  نیز  ســرداران  مجتمع  بــرای  اجرایی 
آباد  یل  روستای  انتقال  خط  اجــرای  کرد: 
به الوسجرد به طول ۵۶۰۰ متر با لوله های 
انجام  تجهیز  پلی اتیلن  و  داکتیل  چــدن 
خــواهــد شــد.مــدیــرعــامــل شــرکــت آب و 
برق رسانی  کــرد:  تصریح  ســاوه  فاضاب 
تجهیز  قردین،  روستای  پمپاژ  ایستگاه 
و برق رسانی روستای ملک آباد و احداث 
روستای  مترمکعبی   ۳۰۰ ذخــیــره  مخزن 
شرفلو و همچنین احداث مخزن ذخیره 
تجهیز  ملک آباد  روستای  مترمکعبی   ۵۰۰
دیگر  از  هلول  روستای  چاه  برق رسانی  و 
ح های اجرایی در این عملیات خواهد  طر

بود.
آب  اداره  فعالیت های  بــه  اشــاره  بــا  وی   
وفاضاب شهرستان ساوه گفت: اصاح 
انتقال pe160خلیفه کندی تا سراهی  خط 
شبکه  توسعه  و  اصــاح  فستق،  دروزان 

چشمه  بهسازی  نورعلیبیگ،  روســتــای 
ــای احـــداث  ــروژه هـ روســتــای مــرقــکــان، پـ
مکعبی  100مـــتـــر  ســاخــتــه  پــیــش  مــخــزن 
از  بخشی  آبــاد  عزیز  و  سرباغ  روستاهای 
سال  در  شده  اجــرا  روستایی  پــروژه هــای 

گذشته بوده است.
فـــاضـــاب  و  آب  ــت  ــرکـ شـ مـــدیـــرعـــامـــل 
اقدامات  خصوص  در  ســاوه  شهرستان 
مربوط به مدیریت هوشمند بهره برداری 
ــد و  ــی ــول ــع ت ــاب ــن ــات م ــیــس ــاس وتــجــهــیــز ت
افت  علت  به  پمپ ها  وسوختن  چاه ها 
شامل  مهم  این  کفت:  استاتیک  سطح 
سرداران،  چاه های  پمپ  الکترو  تعویض 
ــدازی  ــ راه  انـ و  تجهیز   ، کــهــریــز آق  رازیــــن، 
آباد، قیز قلعه، تعویض  چاه های حسین 
فــلــوتــر مـــخـــزن ســنــگــســتــان، تــعــویــض 
رفع  آبــاد،  غرق  چاه های  متری  اداپتورتله 
دخــان  چـــاه  راه انــــــدازی  و  تــابــلــو  مشکل 
مشکل  ــع  رفـ  ، مـــوتـــور ــوان  ــ ت افـــزایـــش  و 
وکابل  قلعه  قیز  چــاه  ــدازی  ــان ورا ه تابلو 
و  تجره  چاهک  جدار  تعریض  برق،  کشی 
الکتروموتور و  راه انــدازی  و  ساخت جدار 
آوری ترانس های با استفاده بوده  جمع 

است.
ــداوم اصـــاح و  ــ ــر لـــزوم ت ــاره ب ــ ــا اش  وی ب
توزیع  شبکه  و  انــتــقــال  خــطــوط  توسعه 
راستا  همین  در  گفت:  گذشته  سال  در 
توزیع  شبکه  توسعه  و  اصــاح  6694متر 
شهرهای  سطح  در  آب  انتقال  وخطوط 
شده  اجرا  آوه  و  نوبران  آباد،  غرق  ساوه، 

است. 

کرد:علی  خــاطــرنــشــان  طاعتی  مهندس 
رغــم پــروژه هــای انــجــام شــده در صــورت 
ــایـــت الـــگـــوی مـــصـــرف وصــرفــه  ــدم رعـ عــ
، احتماال  جویی در آب ومصارف غیر مجاز
ــاری شــهــرنــوبــران  ــال جــ در تــابــســتــان سـ
ــاوه  ــزی شــهــرســتــان س ــرک بــخــش م و در 
بــرای 5روستا  نــوبــران  بــرای 12روســتــا، در 
خواهد  رســانــی  آب  تــوزیــع  مــدیــریــت  نیز 

داشت. 

از نحوه مدیریت  وی در پایان به بخشی 
اقــدامــاتــی که  کــرد و گفت:  تــوزیــع اشـــاره 

توسعه  و  مــنــابــع  مــدیــریــت  راســتــای  در 
مدیریت  و  جیره بندی   ، سیار رسانی  آب 
مصرف، پیمایش و قطع مشترکان دارای 
انــشــعــاب غــیــر مــجــاز تــوســعــه و اصــاح 
توزیع  شبکه  و  انتقال  خط  تولید،  منابع 

خواهد بود.
ــاب  ــاض ف و  آب  شـــرکـــت  عـــامـــل  مـــدیـــر 
علی رغم  کــرد:  تصریح  ســاوه  شهرستان 
ــورت عدم  پــروژه هــای انــجــام شــده در ص
ــه جویی  ــرف ــوی مــصــرف وص ــگ ال ــت  ــای رع
در  احتماال   ، غیرمجاز مــصــارف  و  آب  در 
تابستان امسال شهر نوبران و در بخش 
12روستا،  بــرای  ســاوه  شهرستان  مرکزی 
آبــاد  ــرای 5روســتــا و در غــرق  در نــوبــران ب
ــه مــدیــریــت تــوزیــع  بـــرای 2روســـتـــا نــیــاز ب

آبرسانی وجود خواهد داشت. 
تجهیز  از  اعـــم  آب  تــاســیــســات  ایــجــاد   *
مخزن  و  پمپاژ  ایستگاه  و  چــاه  حفر  و 
سلیمانی  ســردار  مجتمع  در  آب  ذخیره 
با  روســتــا  شــش  بــر  مشتمل  )کوهپایه( 
مــیــلــیــارد و ششصد   ۹ بــر  بــالــغ  اعــتــبــاری 
مــیــلــیــون تـــومـــان و مــجــتــمــع ســـــرداران 
بر  بالغ  اعتباری  با  روستا   ۲۲ بر  مشتمل 
 ۲۲ بر  بالغ  مجموعا  و  تومان  میلیارد   ۱۳
مخزن  باب  دو  احــداث   * تومان  میلیارد 
احــداث  چرمک*  روستای  در  آب  ذخیره 
مسیر  در  فشار  تقلیل  مخزن  بــاب  یــک 

خط انتقال سیلیجرد
شده  بینی  پیش  برنامه های  ترین  مهم 
ح آبرسانی به ۲۸ روستا شهرستان  در طر

ساوه بود.

مدیر عامــل شــرکت آب وفاضاب 
کــرد:  تصریــح  ســاوه  شهرســتان 
علی رغــم پروژه های انجام شــده در 
صورت عدم رعایــت الگوی مصرف 
مصــارف  و  آب  در  صرفه جویــی  و 
تابســتان  در  احتمــاال   ، غیرمجــاز
امســال شــهر نوبــران و در بخــش 
بــرای  ســاوه  شهرســتان  مرکــزی 
12روســتا، در نوبــران بــرای 5روســتا 
و در غــرق آبــاد برای 2روســتا نیاز به 
مدیریــت توزیــع آب رســانی وجــود 

خواهد داشت
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گزارش عملکرد شهرداری زاویه در شش ماهه دوم  1400
شهرداری زاوهیشهرداری زاوهی

 گزارش خدمات اداری و شهری
شش ماهه دوم شهرداری زاویه سال 1400

مبلغ ح شر

35/735/691 بهای برق و پارک ها و میادین-121004

64/391/000 سوخت دستگاههای حرارتی-121006

241/446/800 سوخت بنزین ماشین آالت-121006

173/682/950 سوخت گازوئیل ماشین آالت-121007

26/440/000 لوازم تنظیف ومواد شوینده)صابوْن مایع دستشویی ،ظرفشویی،پودرهای شوینده

509/320/000 لوازم یدکی)مربوط به وسائط نقلیه و ماشین آالت و تجهیزات(121107

54/195/000 121107) کاغذ،مقوا و لوازم التحریر لوازم مصرفی اداری)

34/750/000 موادغذایی-121108

127/510/000 تش نشانی-12209 لوازم آ

21/380/000 دارو و لوازم مصرفی پزشکی و بهداشتی-121111

117/850/000 لوازم خواب و پوشاک

78/223/450 سایر

153/440/367 هزینه های آموزشی کارکنان-121207

1/141/302/600 اجاره ماشین االت و تجهیزات-121404

10/920/000 کرایه وسائط نقلیه)سبک(-121404

153/558/814 هزینه کارشناسی120215

791/250/000 150201- تامین اعتبارات بودجه شورای اسالمی شهر

100/000/000 کمک به کتابخانه ها-150203

34/650/000 هدایا و پرداخت های تشویقی 150304

3/183/593/137 حق بیمه سهم شهرداری)مشمولین قانون تامین اجتماعی(160102

35/840/000 بیمه عمر کارکنان

1/165/545/515 بن و کمک های غیر نقدی160201

409/752/430 حق عائله مندی ،اوالد160202

34/511/000 هزینه غذا-160203

9/540/000 کمک هزینه مهد کودک-160205

303/783/000 بیمه تکمیلی کارمندان و کارگران-160207

40/000/000 کمک هزینه تحصیلی-160209

5/050/000 هزینه های ورزشی کارکنان-160212

1/096/200/000 160290- سایر

322/866/560 حق عائله مندی،اوالد و عیدی بازنشستگان و موظفین160301

50/013/896 بیمه خدمات درمانی بازنشستگان-160302

357/913/770 دیوان با محل-170101

117/848/354 170103- دیوان با محل-فوق العاده عمران شهردار

385/442/638 حق سنوات کارکنان170201

123/765/800 بیمه مسئولیت جامع شهروندان-170214

34/817/014/332 جمع

گزارش خدمات عمرانی شش ماهه دوم سال 1400
مبلغ ح شر

59/000/000 تهیه نقشه  جهت سطح شهر

847/488/000 ح احداث کارخانه آسفالت وتجهیزات مربوطه طر

107/092/500 پروژه آبرسانی آبیاری و قطره ای مکانیزه فضای سبز

2/980/145/500 پروژه خرید گل و گیاه و لوازم جهت فضای سبز

1/635/880/000 پروژه نگهداری پارک ها و فضای سبز شهری

2/057/185/000 احداث بوستان سالم

87/205/000 پروژه نگهداری وساماندهی مزارشهدا

5/573/000 پروژه نگهداری وتجهیز سوله بحران

1/203/506/760 پروژه ایجاد وتکمیل ساختمان اداری شهرداری

236/170/000 پروژه نگهداری و تعمیرات ساختمان اداری شهرداری

690/330/000 پروژه تکمیل کتابخانه امام حسن مجتبی

30/000/000 پروژه اصالح هندسی ورودی شهرزاویه

497/225/000 پروژه بازسازی و احداث پل های سطح شهر

2/563/140/000 پروژه لکه گیری و آسفالت معابرسطح شهر

5/256/572/800 پروژه جدول گذاری معابر سطح شهرزاویه

3/515/646/776 پروژه زیرسازی و آسفالت خیابان های  سطح شهر

5/410/883/200 پروژه کفپوش نمودن پیاده روهای سطح شهر

66/780/000 پروژه خرید تابلو ها و عالیم ترافیکی

1/181/859/366 تعمیرات اساسی ماشین االت ووسائط نقلیه

401/630/000 خرید لوازم وتجهیزات موردنیازپروژه های عمرانی

311/670/000 پروژه تجهیز چاه های زهکی

2/321/013/500 پروژه خرید تجهیزات و توسعه روشنایی شهر

18/120/000 پروژه خرید مبلمان شهری جهن بلوار رسالت

31/484/096/372 جمع

گزارش درآمدشهرداری زاویه شش ماهه دوم سال 1400
مبلغ ح شر

37/430/108/666 عوارض برکاال و خدمات-110102

2/777/952/623 عوارض آالیندگی110102

4/232/812/000 عوارض متمرکز )فراورد های نفتی، سیگار و شماره گذاری(110103

459/914/100 عوارض خودروهای سواری و سار وسائط نقلیه110104

3/383/309/416 عوارض متمرکز )دوازده در هر گمرکی(110106

2/547/525/924 عوارض برپروانه های ساختمانی در حد تراکم)غیرمسکونی(110201

2/109/533/500 عوارض برپروانه های ساختمانی در حد تراکم )غیرمسکونی(110203

489/916/192 عوارض  بر پروانه ساختمانی مازاد بر تراکم )مسکونی(110203

424/885/841 ح های عمران و توسعه شهری-206 عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طر

10/017/000 عوارض صدور مجوز حصار کشی و دیوار کشی برای امالک فاقد مستحدثات

118/089/213 تش نشانی-110212 5درصد عوارض آ

94/411/850 110290- سایر

22/360/000 عوارض موتور سیکلت ها110302

11/769/350 110290- سایر

446/619/186 110402- عوارض سطح شهر

124/346/864 عوارض برمشاغل وپروانه های کسب،فروش و خدماتی110406

415/300/000 درآمد غسالخانه و گورستان 120108

2/218/857/224 بهای خدمات مدیریت پسماند120110

56/057/000 بهای خدمات آسفالت و لکه گیری و ترمیم حفاری 130101

43/382/600 بهای خدمات کارشناسی نقشه ها130102

39/276/000 گهی های تجاری و تبلیغات محیطی130204 درآمد حاصل از آ

855/400 130290- سایر

550/458/716 ما االجاره ساختمانها و تاسیسات شهرداری-140101

655/937/443 درآمد حاصل از کرایه ماشین آالت وسائل نقلیه-140103

55/223/395 درامد حاصل از بازارهای روز و هفتگی 401041

2/160/000/000 کمک بالعوض دولت یا سایر سازمان ها و موسسات دولتی -150101

1/650/000/000 ع ماده 58 قانون الحاق2(150101 کمک های دولتی)موضو

3/000/000 درآمد ناشی از فروش اسناد مناقصه-160206

6/712/732/139 مازاد درآمد برهزینه سال قبل16029

2/272/864/420 جرایم کمیسیون ماده 100)کلیه جرایم کمیسیون ماده 100اعم از کسر پارکینگ

1/558/414/800 درآمد ناشی از اجرای تبصره 3و4ماده قانون شهرداری 210100

800/200/000 فروش اموال منقول و اسقاط230100

73/876/130/862 جمع کل

گزارش خدمات اداری وشهری شهرداری زاویه
شش ماهه دوم سال 1400 

مبلغ ح شر

41/471/760 110101- حقوق شهردار

390/688/872 حقوق ثابت/مبناکارکنان رسمی و پیمانی -110102

472/435/542 110103- حقوق و دستمزد کارگران رسمی مشمول قانون کار

2/821/867/976 حقوق کارگران قراردادی-110105

460/534/812 110201- مزایا شهردار

3/116/184/599 مزایای کارمندان رسمی اعم از ثابت وپیمانی-110203

125/564/676 110203- مزایای کارگران رسمی مشمول قانون کار

435/241/846 مزایای کارگران قراردادی-110205

4/285/646/285 110206- اضافه کار

771/016/216 فوق العاده،جمعه کاری،نوبت کاری،شب کاری و...-110207

1/016/402/065 پاداش و عیدی-110208

199/930/054 ماموریت داخلی-120101

133/560/000 خدمات قراردادی اشخاص120201

580/640/000 اجرای برنامه های آموزشی، مذهبی،فرهنگی و هنری130205

876/931/476 حق الجلسه-120206

3/875/652/260 واگذاری خدمات شهری120207

140/000/000 حسابرسی-120211

180/000/000 خدمات قراردادی اشخاص حقوقی

5/414/138 حمل و نقل نامه ها و امانات پستی-120304

40/092/180 تلفن و فاکس-120306

808/575/000 ماشین االت وتجهیزات)اعم از ساکن ومتحرک عمرانی،پسماند و 
120402) فضای سبز

190/650/785 بیمه دارایی های ثابت-120403

59/300/000 وسائط نقلیه )سبک(120404

71/750/000 نگهداری و تعمیر وسایل اداری-120405

14/000/000 لوازم سرمایش وگرمایش-120407

117/033/000 رایانه-120408

123/000/000 چاپ و خرید نشریات ومطبوعات120501

59/100/000 چاپ وخرید دفاتر و اوراق اداری120502

65/620/000 گهی های اداری و عکس و نقشه-120503 چاپ آ

632/898/000 هزینه تشریفات-120701

8/000/000 جشن و چراغانی-120702

4/500/000 هزینه های قضائی و دادرسی-120805

220/000 خرید دسته چک و سفته-130901

3/751/290 هزینه انتقال وجوه-120902

301/508/000 بهای آب اماکن شهرداری-121001

102/154/728 بهای برق مصرفی اماکن شهرداری-121002

774/066/000 بهای آب پارک ها ومیادین121003
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)سلمان  ــاوه  کـ نیکان  کــاســه   ۹ آمــوزشــگــاه 
الدین  سیدجمال  بــلــوار  منطقه  در  فــارســی( 
اسدآبادی و میدان شهرداری ساوه در زمینی 
مدرسه  جــای  در  مربع  متر  مساحت ۱۶۵۰  به 
میلیارد   ۱۳ بر  بالغ  اعتباری  با  قبلی  فرسوده 
تومان توسط گروه صنعتی نیکان کاوه ساخته 

شده است افتتاح شد.
ــراهــیــم فــراشــیــانــی«  ــه گــــزارش جـــام جـــم، »اب ب
رئیس آمــوزش و پــرورش ســاوه در این آیین 
شهرستان  در  جمعیتی  رشــد  گفت:نمودار 
ســـــاوه بـــا تـــوجـــه بـــه مــوقــعــیــت صــنــعــتــی و 
مهاجرپذیر بودن این شهرستان شیب تند 
افزایشی دارد به طوری که در پنج سال اخیر ۱۰ 
هزار نفر به جمعیت دانش آموزی ساوه اضافه 
شده اند.وی بیان کرد: جمعیت دانش آموزی 
شهرستان ساوه به ۵۸ هزار نفر رسیده است 
استان  منطقه  دومین  جمعیتی  لحاظ  از  که 
آموزشی  محسوب می شود و توسعه فضای 

باید در اولویت قرار گیرد.به گفته مدیر آموزش 
و پرورش شهرستان ساوه، جمعیت ۱۰ نفری 
دانش آموزی که در مدت پنج سال اخیر اضافه 
شده اند، به ۳۰ مدرسه و ۳۰۰ کاس درس نیاز 
دارد که با اقداماتی همچون دو شیفته کردن 
مدارس و تغییر کاربری برخی فضاهای آموزشی 
ــدی کـــاس درس  ــه مـــدرســـه، از کــمــبــود جـ ب
حال  در  داد:  ــه  ادام شد.فراشیانی  خـــودداری 
حاضر ۱۰ مدرسه در ســاوه در دســت احــداث 
بوده که پنج مدرسه با ۶۳ میلیارد ریال اعتبار 
بهره برداری  به  جدید  تحصیلی  ســال  ــاز  آغ تا 
می رسد و به طــور متوسط هر سه مــاه یکبار 
افتتاح  یک باب مدرسه در شهرستان ساوه 

شده است.
پـــرورش شهرستان ســاوه  و  آمـــوزش  مــدیــر 
افــزود: با توجه به کسب رتبه نخست کشور 
در توازن رشته ای و توسعه رشته های مهارت 
ســاوه  در  پسرانه  هنرستان  ساخت  مــحــور، 

ضروری است و مسئوالن باید نسبت به این 
مهم اهتمام جدی داشته باشند.

استان  ســاز  مــدرســه  خیرین  مجمع  رئــیــس 
از خانواده عسگریان در  با تجلیل  مرکزی نیز 
جهت مشارکت در مدرسه ســازی و توسعه 
فضاهای آموزشی گفت: ما در کشور هیچگاه 
در  و  بــود  نخواهیم  ســازی  مــدرســه  از  بی نیاز 
شهرهایی چون ساوه که این مهم بیشتر از 
جاهای دیگر احساس می شود باید از خیران 

بطور ویژه قدردانی کرد.
گــروه  واالی  همت  از  قــدردانــی  بــا  فــخــار  علی 
ــــواده  ــان ــاوه افــــــــزود: خــ ــ ــ صــنــعــتــی شــیــشــه ک
مدرسه  هشت  ساخت  بر  عــاوه  عسگریان 
در شهرستان در سایر نقاط کشور نیز ساخت 
و ساز فضاهای آموزشی داشته اند که در کنار 
دیــده  نیز  و...  مسجد  بهداشتی،  امــاکــن  آن 
می شود.  وی در ادامه با بیان این که برخی از 
این خیران می توانستند در بهترین نقاط دنیا 
زندگی کنند اما خدمت به مردم خود را انتخاب 
به  نهر خــروشــان خیرین  داد:  ادامـــه  کــردنــد، 
قدری است که هر چقدر از آن برداشته شود 
مانند قطره ای از آن دریــای زالل است که کم 
نمی شود.امام جمعه ساوه نیز در این مراسم 
گفت: آموزش و پرورش باید بستر شکوفایی 
استعدادها را فراهم کند چراکه دانش آموزان 
امروز، آینده سازان فردای این کشور هستند 
آمــوزشــی  ــذا مــدرســه ســازی و بهبود فــضــای  ل
»جعفر  باشد.حجت االسام  اولویت  در  باید 
در  ســاز  مــدرســه  خیرین  داد:  ادامـــه  رحیمی« 
خدمت به مردم پیشتازند و خدای تعالی نگاه 
خاصی به آنها دارد و این فرهنگ بخشش باید 

در بین نسل جوان جامعه ترویج یابد.
وی عنوان کرد: در فرهنگ دینی، انسان کریم 
مصرف کننده  خـــود  کــه  می گویند  ــردی  فـ بــه 
نیست و از دارایی خود به دیگران می بخشد 
ــار کــریــمــانــه و  و مـــدرســـه ســــازی مـــصـــداق کــ

روز  نوازنی«  »احمدرضا  اســت.  سخاوتمندانه 
کــاوه  نیکان  مــدرســه  افتتاح  آیین  در  شنبه 
گفت: بنا بر مصوبه مجلس شــورای اسامی 
به ازای هر ۲۰۰ واحد مسکونی، باید یک مدرسه 
احداث شود و انبوه سازان باید نسبت به این 
بیان  باشند.وی  داشته  جــدی  اهتمام  مهم 
کرد: انبوه سازانی که کمتر از ۲۰۰ واحد مسکونی 
مسکونی،  واحدهای  نسبت  به  باید  بسازند 
سهم خود در احداث مدرسه را بپردازند و اگر 
بیشتر از ۲۰۰ واحد بود یک باب مدرسه ساخته 

و به آموزش و پرورش اعطا کنند.
مدیرکل آموزش و پرورش استان مرکزی ادامه 
در  اراک  در  مسکونی  واحــد   ۸۱۰۰ اکنون  داد: 
دست احداث بوده که پیمانکاران این پروژه 
موظف به ساخت ۴۰ باب مدرسه هستند و 

این موضوع را باید مدنظر داشته باشند. 
وی افـــزود: شــهــرداری هــا بــرابــر قــانــون مکلف 
هستند که از صدور پایان کار برای انبوه سازانی 
که اقدام به ساخت مدرسه در ازای احداث ۲۰۰ 
آمــوزش و  ــودداری کنند و  واحــد مسکونی خـ
پرورش نیز ملزم به پیگیری هر گونه کوتاهی از 

طریق دستگاه قضایی است.
نــوازنــی عــنــوان کــرد: ۳۵ مــدرســه کانکسی در 
اســتــان مــرکــزی وجـــود دارد کــه امــیــدواریــم با 
مــشــارکــت خــیــریــن و تــامــیــن اعــتــبــار تــا ســال 
تحصیلی جدید، این کانکس ها حذف و فضای 
آمــوزشــی مناسبی بــرای دانــش آمـــوزان ایجاد 
شود.مدیرکل آموزش و پرورش استان مرکزی 
از خیرین درخواست کرد عاوه بر مشارکت در 
ساخت مدارس، احداث سالن های ورزشی را 
نیز مدنظر داشته باشند در حالی که با ساخت 
مــدرســه  و تــوســعــه فــضــاهــای آمــوزشــی باید 
کیفیت در آموزش و سرانه فضای آموزشی را 

نیز در اولویت قرار دهیم.
وی بیان کرد: با مشارکت خیرین استان مرکزی، 
تراکم دانش آموزی در استان پایین می آید و به 
تدریج مــدارس از فعالیت دو شیفته خارج و 
به صورت تک شیفته فعالیت خواهند کرد و 
این مهم در ایجاد فضای آموزشی پویا نقش 
بسزایی دارد. مدیرکل نوسازی مدارس استان 
شهرستان  گفت:  مراسم  ایــن  در  نیز  مرکزی 
ساوه با دارا بودن ظرفیت صنعتی، در زمینه 
خیرین صنعتگر جایگاه ویژه ای دارد که در امر 
مدرسه سازی مشارکت دارنــد؛ در حال حاضر 
۱۵ پروژه مدرسه سازی در دست اجرا بوده که 

۱۲ مورد خیرساز و سه مورد دولتی است.
ــال هفت  امــــســ ــه  ایــــن کــ ــه  ــ ب ــا اشـــــــاره  ــ ب وی 
ــروژه بــه بــهــره بــرداری خــواهــد رســیــد، گفت:  پـ
به  اراک و دلــیــجــان  ــاوه،  شــهــرســتــان هــای ســ
دلیل مهاجرت پذیری همواره در زمینه فضای 
آموزشی دچار کمبود است که باید برنامه ریزی 

الزم در این خصوص صورت گیرد.
با ۲۴۲  ــروژه  پ امسال ۴۱  داد:  ــه  ادام محمدی 
هــزار   ۳۰ از  بــیــش  زیــربــنــایــی  و  درس  کـــاس 

مترمربع هدف  گذاری شده که نسبت به آمار 
سال گذشته رشد ۲ برابری داشته است.

و تجهیز مــدارس  نــوســازی، توسعه  مدیرکل 
فضای  میانگین  ــرد:  کـ بــیــان  مــرکــزی  اســتــان 
آموزشی به ازای هر دانش آموز در شهرستان 
ساوه ۴.۵ مترمربع است که نسبت به متوسط 
استان مرکزی آمار پایین تری دارد.وی تصریح 
اعتبارات  از  درصـــد   ۲۵ از  گذشته  ســال  کـــرد: 
محرومیت زدایی استان مرکزی به شهرستان 
از پروژه های  که برخی  ســاوه تخصیص یافت 
رسید. بــهــره بــرداری  بــه  و  تکمیل  تمام  نیمه 

و تجهیز مــدارس  نــوســازی، توسعه  مدیرکل 
استان مرکزی گفت: در حال حاضر ۳۸ فضای 
اســتــانــداردســازی  نیازمند  آمــوزشــی در ســاوه 
است که تا پایان امسال اجرایی خواهد شد که 
گامی موثر در راستای تامین رفاه دانش آموزان 

در فضای آموزشی محسوب می شود.
مدیرعامل گروه صنعتی نیز در حاشیه افتتاح 
کار خیر فرهنگي  بهترین  گفت:  این مدرسه 
ــواد اســت.  اســت و زیــربــنــاي ایــن کــار هــم سـ
توانند  مــي  کشور  آیــنــده  نسل  کــه  جایگاهي 

باسواد شوند مدرسه است. 
بسیاري از خّیران مدرسه ساز با همین نیت و 
تفکر وارد عرصه مدرسه سازي مي شوند. وی 
افــزود: مایه افتخار گــروه صنعتی کــاوه فلوت 
است که بتوانیم برای تامین کمبود امکانات و 
فضای آموزشی فرزندان این سرزمین در ساوه 

و دیگر شهرهای کشور قدم برداریم.
مــدارس  بر  عــاوه  افـــزود:  عسگریان  علیرضا 
ــوزه تأمین  ــی در حـ مــذکــور یــک ســالــن ورزشــ
زیرساخت های حوزه سامت به ویژه ساخت 

و تجهیز مراکز درمانی مشارکت داشته اند.
وی با بیان این که یک میلیارد تومان دیگر برای 
ادامه  داد،  خواهد  اختصاص  مــدارس  تجهیز 
داد: گروه صنعتی شیشه کاوه تعهد می کند 
محروم  مناطق  اولویت  با  را  دیگر  مدرسه   ۳

ساخته و تحویل دانش آموزان این شهر کند.
عسکریان ادامه داد:اساس توسعه هر کشور 
فرزندان  وتعیلم  پـــرورش  و  آمـــوزش  توسعه 
کــردن امکان  اســت وبــه همین دلیل فراهم 
تحصیل برای دانش آمــوزان بویژه در مناطق 
آموزشی مناسب گروه  محروم و فاقد فضای 

صنعتی کاوه فلوت بوده است.
جمشید رحیمی مدیر دپارتمان شیشه گروه 

صنعتی شیشه کاوه نیز در این مراسم گفت:
بهترین کار خیر فرهنگي است و زیربناي این 
کار هم سواد است. جایگاهي که نسل آینده 
کشور مي توانند باسواد شوند مدرسه است. 
بسیاري از خّیران مدرسه ساز با همین نیت و 

تفکر وارد عرصه مدرسه
گفتنی است؛ آموزشگاه ۹ کاسه نیکان کاوه به 
عنوان هفتمین مدرسه خانواده نیک  اندیش 
عسگریان در منطقه کمتر برخوردار سرداران با 

امکانات و محیط مناسب ایجاد شده است.

      بهره برداری از هفتمین مدرسه خیرساز خانواده نیک اندیش عسگریان در منطقه کم برخوردار ساوه
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و  سازه  خیر  سالمت  جامع  مرکز  دو  از  بهره برداری 
زاده خیر حوزه سالمت  از علی جراحی  مراسم تجلیل 
با حضور معاون توسعه نیروی انسانی مجمع خیرین 
سالمت،  خیرین  مجمع  مقام  قائم   ، کشور سالمت 
در  زرندیه  و  ساوه  شهرستان های  مردم  نماینده 
ومسئولین  محلی  استانی،  مسئوالن  مجلس، 

دانشکده علوم پزشکی ساوه انجام شد.
معاون  یزدانی  علیرضا  جام جم،  خبرنگار  گزارش  به 
کشور  سالمت  خیرین  مجمع  انسانی  نیروی  توسعه 
خیرین  مجمع  فعالیت  به  اشاره  با  آیین  این  در 
سال  چهارده  گذشت  با  مجمع  این  گفت:  سالمت 
میلیارد  هزار   100 از  بیش  شده  موفق  آن  تاسیس  از 
از سوی خیران در 300  را  کمک به حوزه سالمت  ریال 
شعبه سراسر کشور جمع آوری کند.وی افزود: در واقع 
وزارت  حمایتی  بازوی  حکم  سالمت  خیرین  مجمع 
را دارد و شاهد مشارکت چشمگیر خیران  بهداشت 
در تمامی عرصه های حوزه سالمت هستیم به طوری 
نقاط  نیازسنجی  با  را  خود  خیرخواهانه  اقدامات  که 
که  می دهند  انجام  سالمت  حوزه  در  کشور  مختلف 
این اقدامات شامل ساخت و تجهیز مراکز بهداشتی 

و درمانی می شود.
 معاون مجمع خیرین سالمت کشور تصریح کرد: در 
زمان  هر  از  بیش  ما  جامعه  کنونی  اقتصادی  شرایط 
رفع  راستای  در  هم افزایی  و  همدلی  نیازمند  دیگری 
از  و  است  مردم  نیازهای  کردن  برطرف  و  مشکالت 
آنجا که حفظ جان انسان ها از اهمیت باالیی برخوردار 
استف مشارکت در حوزه سالمت باالترین خدمت به 

مردم محسوب می شود.

و  ساوه  مردم  نماینده  سبزی  محمد  حجت االسالم 
زرندیه در مجلس شورای اسالمی نیز گفت: در دوران 
شیوع بیماری کرونا مردم ایران خوش درخشیدند و با 
اقدامات مختلف از جمله مشارکت در کمک مومنانه، 
تجهیزات  تامین  و  بهداشتی  اقالم  ماسک،  توزیع 
شرایط  که  بود  کشورهایی  جزو  ایران  غیره  و  پزشکی 

کرونایی را با همدلی مردم به خوبی مدیریت کرد.
کشاورزی  و  صنعتی  مهم  مولفه  دو  وجود  افزود:  وی 
مهاجرپذیر  منطقه  یک  به  را  آن  ساوه  شهرستان 
وجود  با  زرندیه  و  ساوه  شهرستان های  کرده،  تبدیل 
صنایع  درصد   47 حدود  استقرار  و  جمعیت  افزایش 
زیرساخت های  زمینه  در  منطقه  این  در  استان 
مهم  این  که  دارند  کمبود  آموزشی  فضای  و  سالمت 

باید مورد توجه مسئوالن قرار گیرد.
شورای  مجلس  در  زرندیه  و  ساوه  مردم  نماینده 
خیرخواهانه  امور  در  مشارکت  داد:  ادامه  اسالمی 
تا  باید  و  می درخشد  که  است  روشنی  چراغ  همانند 
زمانی که زنده هستیم آن را روشن نگه داریم و باقیات 

صالحاتی برای خود داشته باشیم.
سالمت  حوزه  نیازهای  از  بخشی  کرد:  تصریح  سبزی 
و مدرسه سازی با همکاری خیران تامین می شود زیرا 
سرانه  نمی تواند  بودجه  محدودیت  سبب  به  دولت 
سبب  همین  به  دهد  افزایش  را  آموزشی  و  سالمت 

باید قدر خیران را بدانیم. 
 250 بیمارستان  احداث  پروژه  کرد:  عنوان  وی 
تختخوابی به سبب محدودیت منابع مالی نیمه تمام 
اعتبارات  تخصیص  با  گذشته  سال  از  اما  بود  مانده 
برای  و  می شود  اجرا  بیشتری  سرعت  با  نیاز  مورد 

امسال هم حدود 47 میلیارد تومان درنظر گرفته شده 
که سبب تسریع در روند اجرایی پروژه می شود.

شورای  مجلس  در  زرندیه  و  ساوه  مردم  نماینده 
نیاز  مورد  اعتبار  تخصیص  کرد:  خاطرنشان  اسالمی 
برای این بیمارستان در سفر ریاست جمهوری یکی از 

پروژه های مهمی است که باید مورد توجه قرار گیرد.
سبزی خاطرنشان کرد: علی جراحی زاده چهره خوشنام 
با  و  است  مدرسه سازی  و  سالمت  زمینه  در  ساوجی 
ج از کشور هستند اما با اقدامات  وجود این که در خار

خیرخواهانه همشهریان خود را بهره مند می کنند.

را بدانیم. محمود  بزرگ  باید قدر این خیران  بنابراین 
نیز  ساوه  پزشکی  علوم  دانشکده  سرپرست  کریمی« 
گفت: با همت خیرین سالمت، ۲ مرکز جامع خدمات 
هزینه  کمترین  با  زاده  جراحی  و  سرداران  سالمت 

دولتی به بهره برداری رسیدند.
دکتر  ساوجی  گرانقدر  خیر  همت  با  کرد:  بیان  وی 
جراحی زاده، ۲۴ هزار نفر از جمعیت ساوه از خدمات 
مرکز جامع سالمت جراحی زاده بهره مند می شوند که 

این خدمات به صورت پزشک خانواده است.
خدمات  و  پزشکی  علوم  دانشکده  سرپرست 
بهداشتی و درمانی شهرستان ساوه با بیان این که ۲۰ 
سرداران  سالمت  جامع  مرکز  خدمات  از  نیز  نفر  هزار 
درمانی  خدمات  ارائه  گفت:  شد،  خواهند  بهره مند 
ازدواج،  از  پیش  آموزش های  حوزه  در  مشاوره ای  و 
کودک  سالمندان،  به  درمانی  خدمات  آوری،  فرزند 
یک  نفر   ۵۰۰ و  هزار   ۲ هر  ازای  به  و  بوده  نوجوانان  و 
مراقب سالمت، هر چهار هزار نفر یک پزشک و هر ۱۰ 
ارائه  خدمات  مراکز  این  در  دندانپزشک  یک  نفر  هزار 

می کنند.
محرومیت  ح  طر سه  راه اندازی  داد:  ادامه  کریمی 
پایان  تا  سالمت  حوزه  در  خیرین  مشارکت  با  زدایی 
با حمایت  امیدواریم  و  سال جاری هدف گذاری شده 
خدمات  جامع  مرکز   ۱۰ دولت،  پایان  تا  مسئوالن 

سالمت در شهرستان به بهره برداری برسد.
تمام  نیمه  پروژه  به  اشاره  با  جراحی زاده  دکتر 
زمینی  قطعه  گفت:  ساوه  تختخوابی   ۲۵۰ بیمارستان 
به ارزش حداقل ۱۰۰ میلیارد تومان برای تکمیل پروژه 
این بیمارستان به دانشکده علوم پزشکی اختصاص 
دادیم، امیدواریم  با مشارکت سایر خیرین این پروژه 

در کمترین زمان ممکن به بهره برداری برسد.
اقدام  از  هدایایی  و  تندیس  اهدای  با  آئین  این  در 

خیرخواهانه دکتر جراحی زاده تجلیل شد.

سرپرست دانشکده علوم پزشکی ساوه خبر داد:

ح محرومیت زدایی در ساوه  راه اندازی سه طر

سرپرست دانشکده علوم پزشکی ساوه:
با  زدایی  محرومیت  ح  طر سه  راه اندازی 
تا  سالمت  حوزه  در  خیرین  مشارکت 
و  شده  هدف گذاری  جاری  سال  پایان 
پایان  تا  مسئوالن  حمایت  با  امیدواریم 
دولت، ۱۰ مرکز جامع خدمات سالمت در 

شهرستان به بهره برداری برسد.
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از  یكی  عــنــوان  بــه  ایـــران  دستباف  فــرش 
تمدن،  بیانگر  و  دستی  صنایع  مهمترین 
جنبه های  از  و  داشــتــه  دیــریــنــه  قــدمــتــی 
ــز اهــمــیــت بـــــوده امــــا با  ــائـ مــخــتــلــفــی حـ
و  دســت  بسیاری  معضالت  و  نوسانات 

پنجه نرم می كند.
خ مدیرعامل  به گزارش جام جم سعید فر
در  ســاوه  دستباف  فــرش  تعاونی  اولــیــن 
بازدید موسسات نیكوكاری كمیته امداد 
گفت:  تعاونی  ایــن  از  ســاوه  شهرستان 
بافنده  نفر   ۱۰۰ از  بیش  تعاونی  ایــن  در 
ساالنه  كه  هستند  فعالیت  به  مشغول 
ــور مــیــانــگــیــن ۲۰۰ مــتــر مــربــع فــرش  بــه طـ

دست بافت تولید و عرضه می شود.
تعاونی  شركت های  حمایت  گفت:با  خ  فر
ــالوه  عـ كـــشـــور هـــای مــخــتــلــف  ــرش در  ــ ف
فـــرش دســتــبــاف در عرصه  بــر مــدیــریــت 
جهانی، می توان نقش بسزایی را در ایجاد 
بازار های جدید و جذب بیشتر مشتریان 

خارجی ایفا كرد.
خ مدیرعامل شركت تعاونی پیشگان   فر
این  كرد:مسئولین  تصریح  متین  فرش 
كشور  نــقــاط  اقــصــی  در  حــضــور  بــا  تعاونی 
عالقمندان  شناسایی  و  معرفی  جهت 
به این هنر اصیل، قالیبافان را به سمتی 
با  منطبق  فــرش هــایــی  تــا  دهــنــد  ــوق  سـ

سلیقه های روز تولید وروانه بازار كنند
ــرورت حــفــظ صنعت  ــ ــر ض ب ــاره  ــ ــا اش ب وی 
فرش دستبافت گفت: در همه دنیا فرش 
می شناسند،  ایـــران  نــام  بــه  را  دســتــبــاف 
صورت  بی مهری هایی  آن  به  نسبت  امــا 
می گیرد، بدون تردید فرش عالوه بر ابعاد 
اقتصادی آن مظهری از هنر ملی و میراث 
فــرهــنــگــی كــشــور ایـــــران اســـت و حــفــظ، 
حراست، بسط و گسترش آن یک وظیفه 

ملی برای تمامی جامعه ایرانی است
وی افزود: كشور ما ظرفیت های بسیاری 
دارد،  اقتصادی  گوناگون  عرصه های  در 
پیشگامان  تعاونی  شركت  وخوشبختانه 
زیرساخت ها  كردن  با فراهم  فرش متین 
توانسته  باستانی  هنر  ایــن  معرفی  بــرای 
مجموعه  در  را  هنر  ایــن  بــه  عالقمندان 
آورد به گونه  شركت فرش متین گرد هم 
ای كه امروزه بیش از 100نفر بافنده در این 
200نفر در خانه های خود   مركز و قریب به 
مشغول  شركت  این  مستقیم  نظارت  با 

بافت این هنر ارزشمند هستند.  
ایــن شركت  رویــكــرد  ایــن كــه  بــا بیان   وی 
آمـــوزش و خرید  ــام فـــرش،  ارائـــه مـــواد خ
دوره های  در  كه  بانوانی  افــزود:  است،  آن 
آموزشی شركت كرده و بتوانند كار خوب 
ــود را  ــه دهــنــد مــی تــوانــنــد هــمــكــاری خ ارائـ
این  محل  در  یا  و  خانه  در  تعاونی  این  با 
صــورت  دو  هــر  در  كنند  شـــروع  تــعــاونــی  
رصد  آنها  بافت  مشكالت  رفع  و  آمــوزش 

می شود.
ادامه داد: شركت تعاونی فرش متین  او 
گونه تسهیالت دولتی موفق  بدون هیچ 

شده با ارائه فرش های دستبافت زیبا در 
بازارهای فرش وارد رقابت شود

باحضوردر  تعاونی  كــرد:ایــن  اضــافــه  خ  فــر
به  مــوفــق  المللی  بــیــن  نــمــایــشــگــاه هــای 
جـــذب ســرمــایــه گـــــذاران بــســیــاری بـــرای 
از  شــده  اصیل  هنر  ایــن  بیشتر  توسعه 
همكاری  با  مــی رود  انتظار  هم  مسئولین 
ــاوه در راســتــای  ــ ــرش ك شــركــت مــتــیــن فـ

معرفی این هنر تالش كنند چرا كه حرفه  
قــالــیــبــافــی اگـــر بـــه خـــوب حــمــایــت شــود 
درآمــد  پر  شغل  یک  عنوان  به  می تواند 
بی  و  باسواد  افــراد  هم  و  شود  محسوب 

سواد می توانند از آن بهره مند گردند
تــعــاونــی  ــركـــت  ایـــن كـــه شـ ــیـــان  بـ بـــا  وی 
مــواد  همه  تولید  ظرفیت  متین  فــرش 
ــدواری  ــیـ امـ اظـــهـــار   ، دارد  را  فـــرش  خـــام 

ــم  مــســئــولــیــن و  ــدواریـ ــیـ ــت:امـ ــفـ ــردوگـ كـ
بــا حــضــور درمــراکــز  فــرش  متولیان حـــوزه 
تجربه  و  اساتید  ظرفیت  از  فــرش  تولید 
ــن هــنــر  ــ ــرای مـــعـــرفـــی بــیــشــتــر ایـ ــ ــ ــا ب ــهـ آنـ
آن  تــولــیــد  مسیر  در  مــوانــع  ــرداشــتــن  وب

بهره مند شوند.
ایــرانــی  فــرش دســتــبــاف  ادامـــه داد:   وی 
بسیار  سابقه  صنعت،  هنر  یک  به عنوان 

باوجود  امــا  دارد  ایــران  تاریخ  در  طوالنی 
ــادرات ایـــن كــاال  ــ ــ ــت بــســیــار امـــر ص ــدم ق
به طوری كه  دارد  را  خــود  مشكالت  هنوز 
بــر شمار  بــه جــای حــل مشكل  ــه روز  ــ روزب

آن ها افزوده می شود
از  ــیـــری  ــلـــوگـ جـ بــــــرای  داد:  ادامـــــــه  وی 
در  زنــان  كــردن  كــار  اجتماعی،  آسیب های 
راه  بهترین  كارگری  نظیر  سخت  مشاغل 
درآمد برای زنان خانه دار قالی بافی است 
برای  راهــی  هم  و  منزل  مدیریت  هم  زیــرا 

درآمد پایدار به شمار بشمار می رود.
ــوان  ایـــن كـــارآفـــریـــن مــعــتــقــد اســــت، بــان
عالقه مند می توانند در صورت پشتكار و 
جدیت در یادگیری، طی مدت كوتاهی یک 
این  از  خود  برای  و  شوند  ماهر  قالی باف 
راه درآمدی داشته باشند؛ درآمدی كه به 
و  گذاشتن  وقت  به  هنرمند،  این  از  نقل 

تالش آنان بستگی دارد.
پیشگامان  تعاونی  شركت  عامل  مدیر 
فرش متین تصریح كرد:این تعاونی آماده 
نقاط  اقصی  در  آمـــوزش  جهت  همكاری 
ویژه  تخفیف  با  محصوالت  ارائه  و  كشور 

به ادارات و نهادهای خصوصی را دارد.
شهرستان  ــداد  ام كمیته  رئیس  ذبیحی 
متوسط  و  كوچک  كسب وكارهای  ســاوه 
حوزه ی  سامان دهی  روش های  ازجمله  را 
كمیته  گــفــت:  و  ــرد  كــ عـــنـــوان  ــال  ــغ ــت اش
اشتغالزایی  و  تــوانــمــنــدســازی  بــا  امــــداد 
ــرای مــددجــویــان تــحــت پــوشــش خــود  ــ ب
را  آنــهــا  خــوداتــكــایــی  و  خودكفایی  زمینه 
اشتغالزایی  گــفــت:  مــی كــنــد.وی  فــراهــم 
اهـــداف  مــهــم تــریــن  از  تــوانــمــنــدســازی  و 
ــداد اســـت  ــ ــ كــمــیــتــه امـ ــای  ــــت هــ ــال و رســ
ــان تـــحـــت پـــوشـــش ایـــن  ــ ــوی ــ ــددج ــ ــا م ــ ت
نــهــاد بــتــوانــنــد در مــســیــر خــودكــفــایــی و 

خوداتكایی قرار گیرند.
منظور  به  امــداد  كمیته  برنامه  نخستین 
و  كسب  فضای  توسعه  اشتغال  ایــجــاد 
كار امداد و دومین برنامه ورود به عرصه 
اصالح و بهبود فضای كسب و كار كشور 
توسعه  بــرنــامــه  چـــارچـــوب  در  ــه  ك اســـت 
عملیاتی  مدل  امــداد  كار  و  كسب  فضای 
فعاالن  مشاركت  توسعه  راهــبــرد  دو  بــر 
توسعه  دوم  راهــبــرد  در  و  كـــار  و  كــســب 
شده  تعریف  مخاطب  ارزش  زنجیره های 
ــی هــمــچــنــیــن نــســبــت به  ــح ــی اســـــت. ذب
كه  تولیدی  كارگاه های  استقرار  تسهیل 
واحدها  این  در  امداد  كمیته  مددجویان 
داد.  مساعد  ــول  ق شــونــد،  گرفته  بــه كــار 
این  از  یكی  ــاوه  ك فــرش  متین  وشــركــت 
واحدهای فعال جهت ایجاد فرصت های 
و  امــداد  كمیته  مددجویان  بــرای  شغلی 

سایر افراد است
امــداد  كمیته  حــمــایــت هــای  ــزود:  ــ اف وی 
و  نمی شود  محدود  تسهیالت  ارائــه  به 
مسیر  ادامـــه  در  نهاد  ایــن  كارشناسان 
یــار و همراه  ــابــی و فـــروش هــم  ــازاری ب تــا 

مددجویان هستند.

مدیرعامل شرکت تعاونی پیشگامان فرش متین عنوان کرد:

نقش آفرینی در ایجاد بازارهای جدید فرش در دستور کار
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